IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 04. lipnja 2020. godine
sa početkom u 19,00 sati u Domu mladih.
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Dean Rabar, Karla Sošić, Karin
Matuhanca, Arian Marić, Patricia Šen, Suzana Aflić, Edi Burić, Ivica Pokrajac, Rino Čekić.
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Zoran Černja – zamjenik načelnika
Općine Kanfanar, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o., Emanuel Červar –
pročelnik.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 11 vijećnika.
Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom
redu.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Verifikacija zapisnika sa izvanredne 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu,
Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2019. godinu,
A) Odluka o usvajanju operativnog i financijskog izvještaja komunalnog poduzeća
Limska draga d.o.o. za 2019. godinu,
B) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
C) Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu,
D) Odluka o davanju razrješnice upravi društva komunalnog poduzeća Limska draga
d.o.o. za 2019. godinu,
E) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru komunalnog poduzeća Limska draga
d.o.o. za 2019. godinu,
Izvještaj trgovačkog društva Kanfanar Odvodnja d.o.o. za 2019. godinu,
A) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
B) Odluka o raspodjeli i pokriću gubitka za 2019. godinu,
C) Odluka o davanju razrješnice upravi društva trgovačkog društva Kanfanar Odvodnja
d.o.o. za 2019. godinu,
Izmjena Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu,
Odluka o sklapanju nagodbe – Vili Mišan,
Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i Područnoj vatrogasnoj
zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci,
Razno.

Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa izvanredne 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar u proteklom razdoblju:

-

-

-

Dao je zdravstvene podatke i to da su na području Općine Kanfanar oboljele dvije
osobe od virusa Covid 19, također je zahvalio svima od vatrogasnih službi, hitne
medicinske pomoći, crvenog križa do općinske uprave koji su dali svoj doprinos te
pokušali pomoći građanima u novonastalim situacijama,
gospodarstvenici općine Kanfanar oslobođeni su niz mjera u vrijeme pandemije,
u prva tri mjeseca ove godine Općina Kanfanar ostvarila je četiri milijuna kuna na
prihodovnoj strani uključujući i milijun i osamsto tisuća kuna iz prijašnjih godina pa je
tako u prva tri mjeseca ostvareno gotovo šest milijuna kuna Proračuna što nas čini u
startu u boljoj poziciji,
otvoreno je desetak gradilišta,
gotovi su radovi na čišćenju pruge Kanfanar – Rovinj,
u tijeku su radovi na uređenju parka istarskog vola u vrijednosti od 750.000,00 kuna,
završeno dio asfaltiranja nerazvrstanih cesta u Okretima, Burićima, Putinima, … u
vrijednosti 300.000,00 kuna
započeli radovi asfaltiranja u ulici Petra Studenca na potezu škole i Galerije Malenica,
obojena su igrališta u Sošićima i Baratu,
napravljena je zaštita na nogometnom igralištu u Kanfanaru,
započeli radovi na krovu škole u Baratu ,
izgrađena kanalizacija u naselju Maružini – vodoopskrbni sustav,
izvode se radovi na izgradnji nogostupa na Pinkolici,
do kraja mjeseca asfaltirati će se cesta od Općine do mosta u Marićima

Ad.2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Načelnik je upoznao vijećnike da je ostvarenje ukupnih prihoda Proračuna Općine
Kanfanar za 2019. godini u iznosu od preko 11 milijuna kuna što je za 13% više nego 2018.
godine.To su značajna sredstva s kojima uspijevamo zadovoljiti standarde općine, socijalne,
komunalne, što je s obzirom na cjelokupnu situaciju uspjelo ponovno dobiti jak gospodarski
suport općini. Kod rashoda izvršene su sve obveze prema svim korisnicima, realizirao se
značajan broj projekata, te se ostvario višak prihoda u Proračunu. Upoznao je vijećnike da se
sastala Komisija za Proračun i financije te podržala prijedlog godišnjeg obračuna za 2019. g.
Predlaže Vijeću prihvaćanje Izvješća u navedenom obliku.
Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za
riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu
Ad.3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu,
Načelnik je obrazložio promjene koje su se desile ovim izmjenama i dopunama
Proračuna za 2020. godinu, Upoznao je vijećnike da se sastala Komisija za Proračun i
financije te podržala prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Kanfanar za 2020.
Godinu. Predlaže Vijeću donašanje Odluke u navedenom obliku.
Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za
riječ pristupa se glasovanju.

Glasovanjem se “jednoglasno” donosi
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu

Ad 4. Operativni i financijski Izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o.
Kanfanar za 2019. godinu,
A) Odluka o usvajanju operativnog i financijskog izvještaja Limske drage za 2019.
godinu,
B) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
C) Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu,
D) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2019.
godinu,
E) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2019.
godinu,
Načelnik je uvodno rekao da je operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća
Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2019. godinu prihvatio Nadzorni odbor Limske drage d.o.o.
te da istog podržava i upućuje Vijeću na razmatranje i prihvaćanje.
Dalibor Bastijančić, direktor komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar obrazložio
je operativni i financijski izvještaj za 2019. godinu. Nakon iznijetog koji je obuhvatio točke
od A.) do E.) dnevnog reda pristupa se raspravi.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o prihvaćanju operativnog i financijskog izvještaja Limske drage d.o.o. Kanfanar za
2019. godinu
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih izvještaja za 2019. godinu
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru
Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2019. godinu

Ad. 5. Izvještaj trgovačkog društva Kanfanar odvodnja d.o.o. za 2019. godinu,
A) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
B) Odluka o raspodjeli i pokriću gubitaka za 2019. godinu,
C) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Kanfanar odvodnja d.o.o. za 2019.
godinu,
Načelnik podržava izvještaj trgovačkog društva Kanfanar odvodnja d.o.o. te daje riječ
Daliboru Bastijančiću koji obrazlaže navedeno izvješće obuhvaćajući točke od A do C.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Kanfanar odvodnja
d.o.o. Kanfanar za 2019. godinu
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o raspodjeli i pokriću gubitaka za 2019. godinu
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o davanju razrješnice Upravi društva Kanfanar odvodnja d.o.o. za 2019. godinu
Ad.6. Izmjena Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka iz proračuna Općine Kanfanar za 2020. godine,
Načelnik je upoznao vijećnike da se ovom odlukom smanjila sredstva za političke
stranke u Proračunu za 25%.
Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi
Izmjena ODLUKE
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna
Općine Kanfanar za 2020. godinu
Ad.7. Odluka o sklapanju nagodbe – Vili Mišan
Načelnik je upoznao vijećnike da se ovom Odlukom zamjenjuju nekretnine između
Općine Kanfanar i Vilija Mišana te predlaže vijećnicima donošenje Odluke u navedenom
obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi

ODLUKA
O sklapanju nagodbe – Vili Mišan
Ad. 8. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i Područnoj
vatrogasnoj zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke u kojoj stoji da JVP Rovinj i PRZ
Rovinj idu u nabavku vozila, načelnik podržava Odluku. Suglasnost su dali i grad Rovinj te
Općina Bale. Općina Žminj je odbila dati suglasnost na navedenu Odluku.
Dalibor Bastijančić je obrazložio nabavku vatrogasnih vozila.
Načelnik predlaže vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i Područnoj vatrogasnoj
zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci
Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 20,15 sati.

Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marko Jelenić

